Výroční zpráva o činnosti Městské Knihovny Ostrov za rok 2004
Hlavní ukazatelé činnosti:
Ve sledovaném období dosáhla Městská knihovna Ostrov vynikajících výsledků. Proti
loňskému roku došlo opět ke zvýšení všech ukazatelů hlavní činnosti, kromě výpůjček
ostatních druhů dokumentů. (o 787). Příčinou je skutečnost, že v průběhu roku se z finančních
důvodů snížil nákup elektronických zdrojů dokumentů. Počet výpůjček na 1 čtenáře činní
63,39 knihovních jednotek,
Počet čtenářů
2003
2004
4117
4275

Z toho dětí do 15 let Počet návštěvníků
2003
2004
2003
2004
1451
54305
1560
56893

Výpůjčky jen knihy
2003
2004
115458 119636

Výp. periodika+AV
2003
2004
47621
46834

Počet akcí
2003
2004
93
138

Počet výpůjček
2003
2004
163079 166470
Počet účastníků
2003
2004
2940
3152

Rozbor výpůjček podle druhu dokumentů:
Knihy
71,87% z celkového počtu výpůjček
AV médií
2,94% z celkového počtu výpůjček
Periodik
25,19% z celkového počtu výpůjček
Rozbor výpůjček podle tematického zaměření literatury:
Beletrie pro dospělé
70 978
55,29% z výpůjček pro dospělé
Naučná pro dospělé
57 387
44,71% z výpůjček pro dospělé
Beletrie pro děti
20 199
57,71% z výpůjček pro děti
Naučná pro děti
13 014
42,29% z výpůjček pro děti
Informační, rešeršní a rezervační služby:
V průběhu roku knihovna poskytuje svým uživatelům informační a rešeršní služby (BIS)
podle požadavků uživatelů - a to z knih, periodik a databází vlastních i dostupných na
internetu. Rezervační služby poskytujeme na dokumenty z našeho vlastního fondu, ostatní
dokumenty zajišťujeme pro své uživatele z jiných knihoven pomocí meziknihovní výpůjční
služby. I v této oblasti dosahuje knihovna vynikajících výsledků.
Meziknihovní výpůjční služba
přijaté požadavky z jiných knihoven
vyřízené požadavky
požadované dokumenty od jiných
knihoven
přijaté dokumenty
Vyřízené rezervace z vlastního fondu

651
635

BIS
2003
2004
33413
40013

236
213
1 655

Skutečnost, že požadavky v meziknihovní výpůjční službě z jiných knihoven převyšují i naše
vlastní požadavky, svědčí o tom, že knihovna má kvalitní knihovní fond a v rámci ČR i své
prestižní místo mezi ostatními knihovnami. Komunikaci s ostatními knihovnami a čtenáři
realizujeme pomocí automatizovaného knihovnického systému LANius.

Internet + CD-ROMy:
Internet pro veřejnost jen dostupný ze 4 stanic (3 místa ve studovně, 1 místo v dětském
oddělení). Roční návštěvnost je 1562 uživatelů.
Práci s CD-ROMy je vyhrazena především pro mládež na 1 stanici. Počet uživatelů nebyl
sledován, ale značně převyšuje kapacitu stanice.
Požadavky jsou i na možnost vlastní práce na PC – psaní referátů, zpráv, možnost získání
počítačové gramotnosti, ale toto prozatím nelze z prostorových a materiálových možností
knihovny uživatelům v potřebné míře umožnit.
Provoz:
Všechna oddělení jsou v provozu celoročně, 5 dní v týdnu. Provozní hodiny jsou stanoveny
tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám uživatelů – tedy na odpoledne a 2x dopoledne. Větší
počet hodin pro veřejnost nelze z personálních důvodů bohužel zajistit. I tak je zajištění
provozu velmi náročné a v případě nemoci pracovníků na hranici našich možností.
Dopolední hodiny jsou vyhrazeny pro akce pořádané v rámci doplnění výuky ZŠ města
Ostrova a na nezbytnou administrativní a provozní agendu spojenou s výpůjčním protokolem
a dalšími službami, které poskytujeme v rámci naší hlavní činnosti.
Oddělení pro dospělé
Oddělené pro mládež
Čítárna a studovna
Kronika
celkem

Počet hodin týdně
24
22
24
7
77

Počet hodin ročně
1248
1144
1248
364
4004

Doplňkovou činnost provádíme průběžně dopoledne i odpoledne podle potřeby a personálních
možností.
Mimo-výpůjční činnost – akce pro školy, ŠD, MŠ, SŠ, veřejnost:
Městská knihovna Ostrov připravuje pravidelně akce pro 4 základní školy, 4 mateřské školy,
2 střední školy a příslušný počet tříd školní družiny.
V letošním roce uspořádala Městská knihovna Ostrov celkem 138 akcí pro 3152 účastníků.
Převážnou část zajišťují naše pracovnice v rámci své pracovní náplně, na pokrytí některých
akcí byli finance čerpány z našeho rozpočtu.
Knihovní fond
Knihovna ve sledovaném období nakoupila a zpracovala knihovní fond:
Druh dokumentu
knihy
AV media
periodika

Počet
2593 svazků
179 nosičů
141 titulů

Celková cena
396 837
33 238
67 170
497 245,- Kč

Průměrná cena
153,04
199,92
--

Odepsáno z důvodů poškození a opotřebení bylo celkem 2 438 sv. Přesný stav KF bude znám
po plánované revizi KF v roce 2005.

Vybavení knihovny
1. Hardware
V současné době je 50% provozované výpočetní techniky již na hranici své životnosti (PC
z let 1993, 1996, dále vysvícené monitory atd.), což se následně projevuje poruchami celé
sítě. Knihovna bude postupně nucena tuto techniku obměnit. V roce 2004 byly zakoupeny 4
monitory, ostatní bude následovat v roce 2005 – z vlastních finančních prostředků a grantů
MK ČR.
2. Software
Stávají knihovnický software LANius bude podle plánu updatován na knihovnický systém
CLAVIUS, kde má knihovna zajištěnu 50%slevu z ceny pořizovaného softwaru. Hlavním
důvodem je změna operačních systémů (WIN XP) dodávaných spolu s novými PC.
3. Prostorové vybavení knihovny
Je velkým problémem s kterým se knihovna již delší dobu potýká. Současné prostory
dětského a dospělého oddělení již několik let nevyhovují počtu návštěvníků v těchto
odděleních. Řešení tohoto problému je v kompetenci MěÚ Ostrov.Prostorový problém by
bylo vhodné řešit koncepčním rozhodnutím, protože se jedná o zásadní rozhodnutí, které by
tuto situaci mělo vyřešit na další desítky let.

Zpracovala: Mgr. I. Leitnerová
V Ostrově 31. 1. 2005

